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Kriteriji ocenjevanja v 3. razredu:  

Slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, glasbena umetnost, likovna umetnost, 

šport: 

 
100%  -  90%  = odlično (5) 

 89%   -   80% = prav dobro (4) 

 79%   -   60% = dobro (3) 

 59%   -   50% = zadostno (2) 

 49%   -    0%  =  nezadostno (1) 
 

 

 

 



 

 

Slovenski jezik:  

 
OPISNI IN ŠTEVILČNI KRITERIJI  (ustno ocenjevanje) 

 

 ODLIČNO (5) PRAV DOBRO 

(4) 

DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO 

(1) 

 

 

 

 

BRANJE 

Zna tekoče, 

glasno, razločno, 

naravno in knjižno 

brati. Pozoren je 

na izgovorjavo 

glasov, 

upoštevanje 

končnih ločil in 

vejice z ustrezno 

intonacijo ter na 

vezani izgovor 

nezložnih 

predlogov.  

 

 

 

 

 

 

Zna glasno, 

razločno in 

knjižno brati. 

Pozoren je na 

izgovorjavo 

glasov,  

upoštevanje 

končnih ločil in 

vejice z ustrezno 

intonacijo. 

Zna glasno brati, 

vendar počasi in s 

težavo. Pri 

izgovorjavi 

glasov,  

upoštevanju 

končnih ločil in 

vejice z ustrezno 

intonacijo dela 

napake.  

Počasi, zatikajoče 

se in z napakami 

bere. Končnih 

ločil in vejice ne 

upošteva. 

Ne dosega 

omenjenih 

standardov znanja. 



 

 

 ODLIČNO (5) PRAV DOBRO 

(4) 

DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO 

(1) 

 

 

 

 

 

RAZUMEVANJE 

PREBRANEGA 

Prebrano besedilo 

razume v celoti in 

ga utemeljuje. Pri 

odgovarjanju na 

vprašanja 

uporablja razločno 

in knjižno 

govorjenje. Pri 

upovedovanju je 

zelo spreten. Tudi 

na zahtevnejša 

vprašanja  

odgovarja v celih 

povedih. 

Prebrano besedilo 

razume v celoti in 

ga  delno 

utemeljuje. Pri 

odgovarjanju na 

vprašanja 

uporablja razločno 

in knjižno 

govorjenje. Pri 

upovedovanju je 

uspešen. 

Odgovarja v celih 

povedih. 

Prebrano besedilo 

razume skoraj v 

celoti. Pri 

odgovarjanju na 

vprašanja 

uporablja naravno 

govorjenje, vendar 

ima težave pri 

upovedovanju in 

odgovarjanju v 

celih povedih. 

Prebrano besedilo 

slabo razume. Pri 

odgovarjanju na 

vprašanja in 

upovedovanju ima 

veliko težav.   

Ne dosega 

omenjenih 

standardov znanja. 

 

 

GOVORNA 

VAJA 

Samostojno, 

odločno, doživeto, 

glasno in razločno 

govorno nastopi. 

Tvori smiselno 

povezano in 

zaokroženo 

besedilo. 

Samostojno 

govorno nastopi. 

Tvori smiselno 

povezano in 

zaokroženo 

besedilo. 

Ob usmerjanju 

zadržano govorno 

nastopi in tvori 

krajše besedilo. 

Kljub vzpodbudi 

in usmerjanju se 

skromno govorno 

izraža. 

Ne dosega 

omenjenih 

standardov znanja. 

 



Slovenski jezik:  

 
OPISNI IN ŠTEVILČNI KRITERIJI  (pisno ocenjevanje) 

 

Prepis z dopolnjevanjem, odgovori na vprašanja 

 

Pisanje samostojnih besedil 

 

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO 

(1) 
Samostojno in 

smiselno napiše daljše 

besedilo, dosledno 

uporablja osnovna 

pravopisna pravila.  

Samostojno in 

smiselno napiše 

besedilo, uporablja 

osnovna pravopisna 

pravila. 

Zapiše krajše besedilo 

in obvlada nekatera 

pravopisna pravila. 

Tema v samostojnih 

zapisih je večkrat 

neprepoznavna. Slabo 

obvlada pravopisna 

pravila. 

Ne dosega omenjenih 

standardov znanja. 

 

 


